
 
                           Warszawa, 25.06.2021 r. 

Wykonawcy  

Dotyczy: Przygotowanie, realizacja i montaż filmów animowanych oraz materiałów audiowizualnych 

Znak sprawy: IBE/17/2021 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ZESTAW 1. Przesunięcie terminu składania ofert. 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Prawo 
zamówień publicznych w związku z pytaniami i wnioskami, które wpłynęły do Zamawiającego od 
uczestników postępowania, dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy 
treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami: 
 
PYTANIE 1  

1. Cel filmu: 
Zdefiniowano w OPZ. Proszę sprawdzić załącznik nr 7 do SWZ pkt 5-8. 

2. Długość filmu:  
Zdefiniowano w OPZ. 3 filmy 2,5 - 3min, 2 filmy 1,5- 2 min. + 8 materiałów audiowizualnych 
po 30 min każdy. 

3. Linki do podobnych filmów na których chcielibyście się Państwo wzorować (np. przykłady 
od konkurencji, filmy z Internetu / z naszego kanału):   
Na tym etapie nie przewidujemy wskazywać takich materiałów 

4. Miejsce nagrań: 
Nie określono. Będzie ustalane na roboczo.  

5. Aktorzy profesjonalni / pracownicy firmy:  
Zarówno aktorzy/lektorzy profesjonalni oraz pracownicy firmy 

6. Lektor:  
Tak, jest wymagany 

7. Języki filmu: 
Polski, ewentualnie angielskie napisy 

8. Miejsca wyświetlania filmu : 
Internet 

9. Dodatkowe uwagi:  
Proszę o dokładne zapoznanie się z materiałami zawartymi w ogłoszeniu oraz SWZ. 
https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne/1810-przygotowanie-realizacja-i-
montaz-filmow-animowanych-oraz-materialow-audiowizualnych 

 
Wniosek 

Czy Zamawiający może zmienić termin składania ofert np na 07.07.2021? W ofercie 

wymagane są zaawansowane rodzaje animacji, dodatkowo nawiązujące do konkretnie 

przygotowanego scenariusza. Dodatkowy czas pozwoliłby na przygotowanie ciekawszej, 

bardziej dopracowanej oferty. 

Zamawiający przychyla się częściowo do wniosku, dokonując na postawie art. 286 ust 1 

ustawy przesunięcia terminu składania ofert. Nowy termin to 05.07.2021 godz. 10.00  

Otwarcie ofert, w tym samym dniu godz. 10.30 

W konsekwencji przesuwa również termin ważności oferty. Oferty winny być ważne do 

03.08.2021. Niniejsze modyfikacje, zmieniają treść SWZ. 

          ……………………………… 

https://vimeo.com/showcase/4627769
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